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ТЕРМІНИ ЕТИКИ У ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРАХ І. ФРАНКА 

 

І. Я. Франко як універсально обдарований письменник-мислитель, 

багатогранний учений і публіцист відіграв визначну роль у розбудові 
стильової поліфункціональності української мови на зламі ХІХ–ХХ ст. 

У філософському мовленні І. Я. Франка, зокрема, виокремлено такі 
семантичні групи етичних термінів: 

1) терміни на позначення категорій моральної свідомості: добро, зло, 

щастя, мораль, догматична мораль, доктрина, Бог, свобода, 

справедливість тощо. Наприклад: «...таке явище неминуче в житті всіх народів аж до 

того часу, коли високий розвиток культури навчить людей бути чесними не під впливом кари й 

нагороди, а заради самого добра» [1, т. 45, с. 14–15]; «Єднаймось, щоб зло 

викоренити, а добро залишити» [1, т. 45, с. 57]; «А втім, взагалі знищення релігії і 

культу богів не стільки є лихом само по собі, скільки тому, – і то більшим, – що приносить 

занепад моралі і жахливий крах державного ладу» [1, т. 45, с. 14]; 

2) терміни на позначення моральної самосвідомості: вина, гріх, 
грішність, моральність, воля, добра воля, егоїзм, світогляд, совість, 

сумління, релігійність тощо. Наприклад: ...ваше змагання до церковної 
автономії єсть нашим найбільшим гріхом; в церкві католицькій не 
повинно бути ніяких сепаратизмів, ніяких відрубних становищ, ніяких 
автономій» [1, т. 45, с. 227]; «А друге питання: що ж робити священикові, 
коли якийсь розказ власті, якийсь закон він признає несправедливим, 

незгідним зі своїм сумлінням?» [1, т. 45, с. 385]; «Совість, моральність, 

релігія тонули і щезали ще зовсім в мраці церемоній, і аж звільна почали з 
неї виділюватись, різницюватись» [1, т. 45, с. 109]; 

3) терміни на позначення категорій етичної діяльності: виховання, 

віра, вірування, кара, толеранція тощо. Наприклад: «Вони витвір 

виховання, школи, окружаючих обставин і силою приноровлення до тих 

обставин мусили втиснутися в ту мертвлячу форму, котру найшли вже 
готовою» [1, т. 45, с. 150]; «Переконання, що наш час ліпший від віків 
попередніх, що люди освіченіші і лагідніші, що всюди стрічаємо більше 
толеранції і гуманності, що принципи дружності, взаємного пошанування 

і любові ненастанно змагаються і вкоріняються чимраз більше, се 
переконання кождий поділяє і кождий висказує» [1, т. 45, с. 167]; «Про суд 

і кару в тих Христових етичних науках не чуємо нічого, а навпаки, виразно 

чуємо «не судіть» [1, т. 45, с. 394]; 

4) терміни на позначення категорій моральних відносин: ласка 

Божа, любов, симпатія тощо. Наприклад: «Сю увагу огниста муза 

Шевченкова перемінила в завзяту проповідь гуманізму, свободи та любові 
до тих мас, у гіркі докори на їх гноблення та кривдження з боку «братів» 

[1, т. 45, с. 424]; «Не кажемо вже про старинних, у котрих політичні й 

суспільні симпатії та антипатії видні на кождім кроці, – але возьмім 

новіших, возьмім тих самих німців» [1, т. 45, с. 76]. 

Багато наукових філософських праць І. Я. Франка «гостро таврують 



соціальну несправедливість існуючого ладу», а в художніх творах автора 

«соціально-філософські проблеми осмислюються в морально-етичному і 
глибоко особистісному плані» [1, с. 689]. Саме тому терміни на позначення 

категорій етики займають важливе місце у філософському мовленні 
І. Я. Франка. 
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